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Kun kattoon syttyy tähtitaivas

Pimeässä hohkaava tähtikatto
ilahduttaa unta odotellessa.
Juha Ihantola kertoo, miten päivällä
näkymätön ja yöllä hohtava
kattotähdistö syntyy.
Teksti Mikko Suominen

Päivällä katto on valkea ja yöllä tähtien meri.
Keskieurooppalaisissa hotelleissa on
tähtitaivasmaalauksia, joiden tekniikan
takana on Heinz Prüster.

sivutoimisesti, mutta hän toivoo saavansa siitä
myöhemmin itselleen päätyön.

Tähdet rauhoittavat

i k k o Su o m i n e

Taivaskatto on hämmästyttävän aidon näköinen. Tähtien eri kirkkausluokat sekä himmeä
Linnunrata luovat ensi vilkaisulla kotoisan tunteen tähtiharrastajalle.
”Kotiimme tekemäni malli ei ole tähtitieteellisesti aito, mutta koetin sijoittaa siihen esimerkiksi Otavan, Pienen Karhun ja Kassiopeian oikein
toistensa suhteen”, kertoo Ihantola.
Jokainen katto on yksilöllinen, ja lopputulos
riippuu tilaajan toiveista. Taustataivaan himmeät
tähdet Ihantola tekee vapaalla kädellä sijoittaen
tyypillisesti 120 tähteä neliömetriä kohden. Niiden päälle maalataan kirkkaammat tähtikuviot
ja Linnunradan vyö. Myös galakseja tai tähtisumuja on mahdollista sisällyttää mukaan.
Maalien tarkka koostumus on liikesalaisuus,
mutta Ihantola kertoo niiden olevan akryylipohjaisia, fosforittomia ja testatusti myrkyttömiä. Katto kestää vuosikymmeniä, ja sitä pystyy
pyyhkimään kostealla rätillä ilman että maalaus
kärsii.
”Tähdet hohtavat valaistuksen poistuttua
noin 8–10 tuntia”, tarkentaa Ihantola. ”Prüster

on maalannut tähtikattoja esimerkiksi lastensairaaloihin ja vanhainkoteihin, koska niillä on
todistetusti rauhoittava vaikutus ihmisiin.”
Asunnossa sijoituspaikkana on tyypillisesti
makuuhuoneen katto. Huone tarvitsee myös
pimennysverhot, sillä muulloin ulkoa tuleva valo
hukuttaa katon himmeän hohteen.
”Tähdet voi myös maalata kankaalle ja kehystää”, huomauttaa Korhonen. ”Sellainen ratkaisu
sopii esimerkiksi vuokra-asunnon kattoon.”
”Onhan romanttista katsella illalla tähtitaivasta sängyssä oman kullan kanssa”, tunnelmoi
Ihantola. ”Tähtimaalauksia on hankalaa kuvailla
sanoin. Sellainen täytyy nähdä itse paikan päällä.”
Tähtitaivaskaton hinta on noin 75 euroa neliömetriä kohden. Lisätiedot xxxxxxxxxx.yyy ja
starseed.at ●
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■ Huoneen valot napsahtavat pois päältä. Äkkiä minua ympäröi pimeys. Kun silmäni vähitellen tottuvat pimeään, erotan tähtien himmeän
hohteen ylläni.
Sisustuselementtinä tähtikatto on jännittävä
ja samalla rauhoittava. Se on täysin huomaamaton normaalivalaistuksessa, mutta tulee esiin valojen sammuttua ja hohtaa koko yön ajan.
”Tutustuin tähtikattojen tekniikkaan viime
keväänä Itävallassa, kun ystäväni oli hankkinut
sellaisen”, pohjustaa tamperelainen Juha Ihantola. ”Totesin, että kyseessä on aika makea juttu.”
Ihantola ja hänen tyttöystävänsä Heidi Korhonen kiinnostuivat aiheesta ja tapasivat Itävallassa tekniikan kehittäneen ja patentoineen
Heinz Prüsterin.
”Kysyin Prüsteriltä, miten hän alkujaan sai
idean”, muistelee Korhonen.
”Hän vastasi hankkineensa aluksi kotinsa
kattoon liimattavia tähtitarroja, mutta kyllästyneensä niiden tipahtamiseen. Sen jälkeen hän
mietti, että tähtitaivaan voisi toteuttaa paremminkin ja kehitteli oikeanlaiset maalit sekä maalaustavan kokeilemalla.”
”Tekniikka ei ole ihan yksinkertainen. Näin
alkuun olen tehnyt maalauksia yhdessä Prüsterin kanssa hänen opettaessa”, Ihantola kertoo.
Toistaiseksi Ihantola on maalannut tähtikattoja
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Tekniikan keksijä oli kyllästynyt tarratähtien putoiluun.
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Juha Ihantola ja
tähdet
makuuhuoneen
katossa.

